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ADVERTORIAL

DUURZAAM BESPAREN OP ENERGIE
‘Prachtige nieuwe technieken, gecombineerd met echte ouderwetse
betrouwbaarheid en zekerheid’. Het is het credo van Michael van Delden,
adviseur bij Van Rennes Zonne-energie. ‘Want duurzaamheid gaat over
groen en milieuvriendelijk, maar ook over rendement en opbrengst op
lange termijn.’

WAGENINGEN – De markt voor zonnepanelen is een groeimarkt. Met een oerwoud van
producten en aanbieders, en aanmerkelijke
verschillen in kwaliteit. Voor de consument is
het daardoor niet altijd makkelijk zijn keuze
te bepalen. In dat speelveld wil Van Rennes
Zonne-energie zich onderscheiden. Door het
bieden van duidelijkheid, zekerheid en gegarandeerde opbrengst van een duurzame
investering. Het bedrijf, al bijna een eeuw
een begrip in Wageningen en omstreken, kan
en wil ook niet anders. Vanaf het moment dat
het zich begaf op de markt van zonne-energie, was de keuze helder: de kwaliteitseisen
en garanties die Van Rennes zich oplegt in de
bestaande disciplines, zouden zondermeer
ook in deze branche moeten gelden.

‘Ons bedrijf is dat aan zijn naam verplicht,’
aldus van Delden. ‘En dus kiezen wij voor
uitsluitend topproducten, waar de consument
vandaag, morgen, maar ook over 20 jaar
rendement van heeft. Dat is wat wij de klant
garanderen.’

zetten rendeert nauwelijks en met deze investering heeft hij zich verzekerd van groene
stroom die zichzelf terugbetaalt. ‘Over 9 jaar
heb ik mijn installatie terugverdiend. Daarna
betaal ik dus minimaal 16 jaar nauwelijks
meer iets voor stroom.’

MET HET OOG OP DE TOEKOMST

DE ZON REGELT ALLES

We nemen de proef op de som en nemen een
kijkje bij Henk-Jan Elings. In zijn meterkast
toont de display op de blauwe unit de opbrengst van de 12 zonnepanelen op het dak.
‘Het is nu avond en zwaarbewolkt en ons
verbruik is nu iets hoger dan de opbrengst.
Maar overdag is dat andersom. Dan loopt de
elektrameter terug. De jaarlijkse opbrengst is
ongeveer gelijk aan ons jaarlijks verbruik.’
Henk-Jan heeft zijn installatie aangeschaft
met het oog op de toekomst: geld op de bank

We vragen hem naar zijn ervaringen met
Van Rennes.
‘Eén dag, en het was geregeld. Panelen en
omvormer geïnstalleerd en aangesloten in de
meterkast. Ik hoefde er verder niets voor te
doen. En vervolgens regelt de zon gewoon
alles.’ Over de duurzaamheid van zijn installatie is Henk-Jan duidelijk: 10 jaar garantie,
25 jaar verzekerde opbrengst. ‘Kijk,’ zegt
Elings, ‘dát noem ik nou duurzaam besparen.’

De zon kan helpen
Van Rennes Zonne-energie heeft een
folder ontworpen waarin het bedrijf een
overzicht geeft van zijn aanbod en de
duurzame besparingen die zonnepanelen
opleveren. De website www.van-rennes.nl
biedt meer informatie. Van Rennnes,
Nudepark 160, 6702 DX Wageningen,
T: 0317-422066, E: info@van-rennes.nl
www.bochane.nl

GRATIS ELEKTRISCHE TWIZY TIJDENS
EEN RENAULT ONDERHOUDSBEURT
*

NÚ BIJ BOCHANE WAGENINGEN

BRENG UW AUTO VOOR EEN RENAULT ONDERHOUDSBEURT EN ERVAAR ELEKTRISCH RIJDEN MET DE
TWIZY ALS GRATIS VERVANGEND VERVOER

EXCLUSIEF BIJ DE RENAULT ONDERHOUDSBEURT:
GRATIS APK

WIE BETER DAN RENAULT KAN UW RENAULT ONDERHOUDEN

WAGENINGEN
*Alleen geldig bĳ een Renault Onderhoudsbeurt. Kĳk voor de voorwaarden op bochane.nl

INDUSTRIEWEG 13-15

TEL. (0317) 41 27 81

nen’. Dit jaar heeft deze samenwerking de
eerste energieneutrale verbouwers opgeleverd. Maar de coalitie leidde ook tot drie
renovatieconcepten voor in totaal 190
woningen in Wageningen. Of de eigenaren, die overigens voor een deel enthousiast hebben meegewerkt aan het ontwerp
van de plannen, daadwerkelijk hun woning gaan renoveren? Het ziet ernaar uit
dat de eerste daar serieus over nadenken.
Bekijk hun reacties maar eens op de website Wageningenwoontduurzaam.nl.
Ik wens u veel leesplezier en hoop dat
deze krant u inspireert om ook of nog
meer mee te werken aan een duurzaam
leefklimaat, te beginnen met uw eigen
woning!
Getekend,
Lex Hoefsloot

Wageningen woont
energieneutraal

PS: Dit voorjaar werd Wageningen tijdens
de het Nationaal Zonne-energiedebat tot
Solar City 2013. Daar mogen we trots op
zijn! Meer over deze verkiezing leest u op
pagina 11.

Alstublieft, een krant over duurzaam wonen. Vorig jaar kreeg u wellicht
ook de eerste editie in de bus. In de tussentijd is er in Wageningen veel
gebeurd. In deze krant laten we u daarom graag zien hoe uw stadgenoten kleine én grote stappen nemen in een duurzame richting, alleen óf
met de buren.

Samen met de buren
De kracht van buren bij het onderwerp
energiebesparing is namelijk enorm. Daar
blijven we als coalitie ‘Wageningen
woont Duurzaam’ en als gemeente zelf
dan ook op inzetten. Buren die elkaar
adviseren, maar ook buren die gezamenlijk advies vragen aan experts. Verderop
in deze krant leest u meer over projecten
waarbij buren een grote rol spelen.
Vorig jaar hadden we een maatregelensubsidie voor buren, dit jaar maken we de
sprong naar ondersteuning bij het maken
van de juiste keuzes. Het goede nieuws is
namelijk dat voor de meeste energiebesparende en energieopwekkende maatregelen subsidie inmiddels al lang niet
meer nodig is. Spouw- en dakisolatie
geven u vaak een hoger rendement op uw
investering dan wanneer u uw geld op
een spaarrekening laat staan. Dat geldt
inmiddels ook voor de aanschaf van zonnepanelen.
Heeft u het geld niet op de spaarrekening
staan, dan komen er dit najaar met grote
waarschijnlijkheid meerdere fondsen
waaruit u tegen zeer lage rente een investeringsbedrag kunt lenen. Het idee is dat
de besparing op uw energierekening
hoger is dan de rente en aﬂossing die u
betaalt op de lening. Zodra er meer zekerheid is over deze fondsen informeren wij
u daarover op de website en de gemeentepagina, als u het niet al in de krant
heeft gelezen.

Stapje voor stapje of in enkele
grote sprongen
Besparende Wageningers zijn er in soorten
en maten. Er zijn er die, zoals ik, stapje
voor stapje zetten. Maar er zijn er ook die
via een hink-stap-sprong hun woning
energieneutraal maken. Zij wekken inmiddels evenveel duurzaam op als zij in een
jaar tijd zelf verbruiken. Ook die grote
sprongen willen we stimuleren en ondersteunen. We doen dat met onze coalitie
binnen het project ‘Energieneutraal wo-

Wageningenwoontduurzaam.nl
De website Wageningenwoontduurzaam.nl van de coalitie ‘Energieneutraal wonen in
Wageningen’ is dé Wageningse website voor al uw vragen over duurzaam wonen. U
vindt er handige informatie over de verschillende woningtypes per wijk, leest welke
maatregelen u kunt nemen om uw huis te verduurzamen en bij welke lokale aanbieders u kunt aankloppen. Ook vindt u veel inspirerende voorbeelden van stadgenoten
die hun huis verduurzaamden. Kijk op www.wageningenwoontduurzaam.nl
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De eerstvolgende bijeenkomst:

8 oktober
Junushoff

HOOIJER RENKUM B.V.
* Grondwerk, sloopwerk, groenwerk en
recycling

HOOIJER WEGENBOUW B.V.
Ontwerp, voorbereiding en uitvoering van
infrastructurele en milieutechnische werken
*

De voortgang van klimaatneutraal Wageningen.

Transition Town Vallei
Wageningen

Wil je ook konkreet aan de slag met de transitie naar een duurzame samenleving
door middel van kleinschalige, sociale en betaalbare oplossingen?

HOOIJER MILIEU B.V.

Wij zijn een enthousiaste groep die wonen, werken en leven meer duurzaam en
sociaal veerkrachtig maken. Er zijn werkgroepen duurzame energie, permacultuur,
stadslandbouw, kledingruil, hart en ziel, of een thema dat je zelf inbrengt. Je bent
van harte welkom om mee te doen, laat van je horen.

* Asbestsaneringen

T: 0317 - 318 666

W: www.hooijer.nl

E: info@hooijer.nl
E-mail: ttvallei@gmail.com t Internet: vallei.transitiontowns.nl

Energiecheck

Energie Prestatie Advies voor woningen

Energielabel

ŷ4*/%4Ÿ
BEZOEK ONZE ENERGIE BESPARINGS TOONZAAL IN RHENEN
Ook op zaterdag geopend tussen 10:00 - 16:30 uur

Maatwerkadvies
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Projectondersteuning

Wie energie bespaart helpt het milieu en spaart
kostbare grondstoffen. Bovendien is energiebesparing ook nog eens goed voor uw portemonee.
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Advies, situatieopname, begroting, montage en 24 uurs servicedienst
door eigen vakmensen !
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0317 - 420967
Wilt u energiebesparen of wilt u weten hoe energiezuining uw woning is, neem dan contact met ons op.

www.energiesupport.nl
info@energiesupport.nl

bel: 0317-420967 of mail: info@energiesupport.nl

Onafhankelijk adviesbureau
 Duurzame energie
 Energiebesparing
 Energiemonitoring en -management
 Duurzame gebouwen
 Duurzame gebiedsontwikkeling
 Van beleid, onderzoek en strategie
tot ontwikkeling en projectrealisatie.
Door het verbinden van techniek, wijze van organiseren en
financiering realiseren we duurzame maatwerkoplossingen die
kostenvoordeel opleveren voor onze opdrachtgevers.

Achterbergsestraatweg 128
3911 CX RHENEN

Tel. algemeen: 
Tel. Toonzaal 

www.wiesenekker.nl

Wilt u meer comfort en minder aan energiekosten uitgeven? Sweers Energie Advies
denkt met u mee. Het gaat bij onze
energieadviezen om een realistisch
evenwicht tussen comfort, financiële
mogelijkheden en milieulast. Samen kijken
we naar uw woning en uw wensen om uit te
komen bij haalbare, ambitieuze en creatieve
oplossingen. Geen “Gouden Bergen” in ons advies, maar gewoon rendabele
oplossingen voor uw portemonnee. Neem gerust vrijblijvend contact op voor
een oriënterend gesprek.

www.e4s-consult.nl

energy 4 sustainability

Telefoon : 06-3365 7208 www.SweersEnergieAdvies.com

Win met
energie!
Wedstrijd voor studenten UR en
bewoners in Noordwest
Natuur- en milieueducatiecentrum Het Groene Wiel organiseert een wedstrijd ‘energiebesparing’. Studenten van de Wageningen UR (University &
Research centre) gaan bewoners van de wijk Noordwest helpen zoveel mogelijk energie te besparen. Het team dat de meeste energie bespaart, wint. Alle
deelnemers ‘winnen’ sowieso: bewoners hebben een lagere maandelijkse
energierekening, studenten ontvangen een beloning en studiepunten.

Tips op maat
Idee van de wedstrijd is dat veel mensen
niet weten dat je met simpele ingrepen
al snel 10% op je energierekening bespaart (in een gemiddeld huishouden
150 euro per jaar!). Vaak is het veel makkelijker en leuker als iemand met je meedenkt. Daarom schoolt een groep studenten van de Wageningen UR zich na
de zomervakantie tot energiebesparingsadviseur. Vanaf oktober gaan ze in teams
van drie personen steeds tien huishoudens in Noordwest begeleiden om energie te besparen. Iedereen die meedoet
krijgt minstens één bezoek van de energieadviseurs met tips die direct aansluiten bij de eigen woonsituatie.

Prijzenpot
Het team van bewoners en studenten dat
aan het einde van het stookseizoen (april
2014) dankzij begeleiding en inzet de
meeste energie heeft weten te besparen,

wint. In de prijzenpot zit ruim € 3000. Er
zijn zowel prijzen voor huishoudens als
studenten (met innovatieve besparingsideeën) en zij kunnen na aﬂoop bovendien rekenen op mooie voordeelacties.

Leren in de praktijk
De training tot energieadviseur krijgen de
studenten binnen een vak over duurzaamheid, burgers betrekken en gedragsverandering. Het vak is speciaal voor de
wedstrijd in de studie opgenomen. Zo
leren ze direct in de praktijk over deze
onderwerpen.

Leerlingen
Noordwest als
jonge adviseurs
Onder het motto ‘Jong geleerd is oud
gedaan’ gaan de bovenbouwleerlingen van twee basisscholen in Noordwest aan de slag met energiebesparing. Het Groene Wiel komt dit
najaar een speciale les ‘Energie(k)’
geven. Leerlingen leren via bijzondere proefjes welke alternatieve
energiebronnen er zijn en waarom
het belangrijk is zuinig aan te doen
met niet-duurzame energie. Als
energieadviseurs-in-spe kijken ze
ook bij hen thuis hoe het zit met het
energiegebruik, en doen daar een
‘energiescan’.
Het Groene Wiel vond zelf aanvullende ﬁnanciering voor de wedstrijd
en de lessen. Het idee won een geldprijs in een wedstrijd van AgentschapNL.

Meedoen? Snel aanmelden
Aan de wedstrijd kunnen 50 studenten en
160 huishoudens meedoen. De aanmeldingen lopen al binnen! Wie ook wil deelnemen aan dit energiefeetsje, meldt zich
aan op www.winmetenergie.nl.
Informatie: Het Groene Wiel, Tessa de
Been, 0317-422041 .

Bewoonster Vivian Siebering doet mee met ‘Win met
Energie’
“Ik dacht gelijk bij dit project: dit lijkt me leuk! Het is een kans op gratis persoonlijk advies.
Ik denk er vaker over na om in huis meer energie te gaan besparen, maar het lukt maar
niet om echt tot actie over te gaan. Vaak moet je eerst ﬂink veel uitzoeken. Ik kan dus wel
een duwtje in de goede richting gebruiken.
Ik zou wel eens willen weten wat in ons huis nou het meeste energie verbruikt. Het
lijkt me leuk als de studenten me een aantal tips geven over hoe we het meeste energie kunnen besparen. Dat scheelt ons ook nog eens op de energierekening. ”
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DUURZAAM
NU GRATIS ZONNEPANEL
EN
bij aankoop van een won
ing
in Nieuw Kortenoord!
De “groenste” woningen
van Wageningen!

Twee-onder-eenkapwoning:
Nu ook Nationale
Hypotheek Garantie
mogelijk!

Nieuw in verkoop
11 karaktervolle
herenhuizen met
uitzicht op het park
Voor € 249.500,- v.o.n.

Tel: 0317 - 42 26 00

Comfortabel wonen
met vloerverwarming
en -koeling door WKO
installatie!

www.nieuwkortenoord.nl

Nieuw Kortenoord een jaar later:

Bewoners delen
hun energiegegevens
De eerste hittegolf van 2013 is (bijna) een feit, maar in de modelwoning van Nieuw Kortenoord is het aangenaam
koel. En ja, dit huis is echt duurzaam. Het lijkt een prima haalbare combinatie: comfortabel – luxe – wonen terwijl
je goed bezig bent voor het milieu én je portemonnee. Nu, een jaar na oplevering van de eerste woningen, wordt
het tijd om dat eens in cijfers uit te drukken.

Beter dan de buurman
Hoeveel energie gebruiken mensen in
welk type woning? Welk verschil maakt
het hebben van zonnepanelen? Om antwoord te vinden op die vragen heeft
Bouwfonds Ontwikkeling bewoners van
Nieuw Kortenoord gevraagd hun energiegegevens te delen. Ongeveer tachtig
van de tweehonderd huishoudens doen
mee. Herbert Bosch van Bouwfonds
Ontwikkeling: “Voor ons is een wijk als
deze ook nieuw, wij leren zo dus heel
veel. Maar er zit ook een competitieelement in. Bewoners kunnen kijken hoe
duurzaam zij ten opzichte van een vergelijkbare groep bewoners presteren. We
hopen natuurlijk dat dit hen stimuleert
om nog meer energie te besparen.” De
tegenprestatie? Een droogmolen. “Want

wat is er nou duurzamer dan je was
gewoon aan de waslijn te hangen?”

Duurzame extraatjes
Nieuw Kortenoord is de meest duurzame
wijk van Wageningen. Bovenop de wettelijke standaardeisen heeft elke woning
nog een aantal duurzame extra’s. Er
wordt gewerkt met warmte-koudeopslag (’s zomers gaat de warmte de grond
in, ’s winters wordt die er weer uitgehaald), extra-hoogwaardige isolatie en
douche warmteterugwinning. In de hele
wijk is bovendien geen gasaansluiting te
vinden. En het duurzame karakter zet
ook door buiten de woningen. Al het
regenwater blijft in de wijk en zelfs de
straatverlichting is voorzien van ledlampen.

Stap erbij
Bewoners kunnen natuurlijk altijd meer
doen. Bouwfonds heeft een energiecoach
in de arm genomen. Zij beantwoordt vragen en probeert mensen bewust te maken
van hun energieverbruik.
Net zo populair is de actie Groen Licht.
Bosch: “Dankzij een subsidie van de provincie kunnen we zonnepanelen bijna
voor weggeefprijzen aanbieden. Een aanzienlijk deel van de bewoners heeft inmiddels meegedaan, voor de snelle beslisser zijn nog een paar pakketten
beschikbaar.”
Voor meer informatie over wonen in
Nieuw Kortenoord:
www.nieuwkortenoord.nl

“Ik vind het competitie-idee leuk”
Henk Blindenbach, woont sinds een jaar in Nieuw Kortenoord.
Wat gaat dat opleveren?
“Ik verwacht dat bewoners van elkaar
leren: waarom verbruik ik meer of minder, wat doen de buren anders? Duurzaamheid en energieverbruik zijn nu ook
al wel onderwerp van gesprek. Alleen al
omdat je met een nieuwe verwarmingsmethode werkt. Vandaag moesten we
bijvoorbeeld de koeling iets warmer zetten. Grappig, maar dat is echt iets dat je
moet leren. “

Waarom een huis in
Nieuw Kortenoord?
“We waren al langer op zoek naar een
twee-onder-één-kap-woning die aan
onze eisen voldeed, maar die was in Wageningen niet te vinden. Toen kwam
Nieuw Kortenoord voorbij: huizen op
ruime kavels en bovendien betaalbaar.
Dat het een duurzame wijk is, is daarbij
mooi meegenomen.“
Henk legde bovendien niet minder dan
veertien zonnepanelen op zijn dak. Maar
is het behalve duurzaam ook ﬁjn wonen?
“Het binnenklimaat is gewoon heel pret-

tig. Vooral zomers: buiten is het niet te
harden, binnen is het heerlijk koel zonder
dat je het idee hebt dat je in een airco
stapt. En daarbij komt de rust en de ruimte. Ik word ’s nachts niet wakker van het
verkeer maar van de kikkers.”

Ook gaat hij zijn energiegegevens doorgeven. Waarom?
“Ik vind vooral het competitie-idee leuk. Ik
ben me altijd al wel bewust van ons energieverbruik, maar het verschil tussen dit
en ons vorige huis zegt niet zoveel. Ik ben
vooral benieuwd naar ons verbruik ten
opzichte van andere vergelijkbare huizen.”

Kids geven tips
Ook kinderen uit de wijk worden
uitgedaagd duurzaam te denken. Zij
kunnen tot september hun beste
tip insturen om energie te besparen. Omschreven, getekend, geknutseld of gefotografeerd. De leukste
tip wint een bezoek aan Science
Center NEMO. Herbert Bosch: “Er
komt al van alles binnen. Ideeën die
lastig haalbaar zijn, maar soms ook
hele slimme dingen!”
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impressie energieneutraal ontwerp voor de Weiden (buro Roza)

Ontwerpen voor energieneutrale
woningen in Roghorst, Weiden en Hoef
In sommige wijken staan veel woningen
van hetzelfde type. Als er voor zo’n veelvoorkomend type woning een standaardontwerp beschikbaar is om ze tot energieneutraal te renoveren, scheelt dat veel
denkwerk en kosten.

Woont u in een andere woning of wijk? U
kunt een energieadviseur vragen een
advies op te stellen hoe u – in stappen –
uw woning energieneutraal kunt maken.
Kijk voor adressen op
www.wageningenwoontduurzaam.nl

Daarom maakten drie groepen Wageningse bedrijven dit voorjaar zo’n ontwerp
voor woningtypen in de Roghorst, de
Weiden en de Hoef. De bewoners uit deze
wijken dachten actief mee. Op www.
wageningenwoontduurzaam.nl zijn onder ‘e-neutraal woning’ ﬁlmpjes over de
drie ontwerpen te bekijken en is meer
informatie te vinden.

Buren gezocht

het opvragen van offertes voor maatregelen. Ook wil de gemeente verder met het
maken van plannen voor energieneutrale
renovaties. Heeft u het daar met uw buren al eens over gehad en zijn er veel
woningen die op uw woning lijken? Neem
dan contact op met de gemeente via
energieloket@wageningen.nl

De gemeente roept groepjes buren uit
hetzelfde blokje woningen die met energiebesparing aan de slag willen, op om
contact op te nemen. Ze bereidt namelijk
een regeling voor waarbij zulke groepjes
buren tegen zeer aantrekkelijk tarief ondersteuning kunnen krijgen van een energieadviseur bij het maken van plannen en
impressie energieneutrale woning Roghorst

Molenmarkt: een kijkje in
de duurzame huiskamer
‘s Morgens aan tafel de krant lezen terwijl u al ﬁetsend ﬁt blijft én uw telefoon oplaadt. Hoe zou dat bevallen?
Op de Molenmarkt op 14 september 2013 kunt u het uitproberen. En ook zien hoe u zelf een zonnecollector (van
blikjes) bouwt.

Mini-huiskamer
In de duurzame hoek van de jaarlijkse
Molenmarkt, op de hoek van de Oude
Eekmolenweg en de Harnjesweg, wordt
dit jaar een mini-huiskamer ingericht.
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Verschillende Wageningse bedrijven met
een passie voor duurzaam wonen laten
bezoekers van de markt hier zien met
welke materialen of apparaten het leven
in en om het huis veel energiezuiniger kan
worden. En meestal ook comfortabeler!
U kunt uw eigen energie-opwekkend vermogen uittesten in een wedstrijd telefoon-opladen, en - bij goed weer - zien hoe
u kunt koken op zon met de ‘solar cooker’.
En maak een praatje met deskundigen
over zonneboilers, isolatie of andere duurzame verbouwingen voor uw eigen huis. Is
het misschien mogelijk om uw woning
energieneutraal te maken? De bedrijven
geven graag advies.

Blikjes als warmtebron
Op de duurzame markt kunt u ook zien hoe
u een grote zonnecollector van drankblikjes
in elkaar zet. Lege, nog ongebutste blikjes
kunnen bijeengebracht in een zonnecollector, al bij een waterig zonnetje behoorlijk
warme lucht produceren. Voor kinderen is
een handleiding beschikbaar om thuis ook
een kleine zonnecollector te maken.
De Molenmarkt vindt u op zaterdag 14
september van 11.00 – 16.00 uur in de
omgeving van de molen.
www.molenmarktwageningen.nl

Een zeer lage energierekening & extra comfort

Wat is nou eigenlijk een
energieneutrale woning?
Je hoort het steeds meer, de term ‘energieneutraal’. Dat is niet zo vreemd, want energieneutraal wonen is de toekomst! Op
steeds meer plaatsen in Nederland worden woningen gerenoveerd tot ze energieneutraal zijn. Maar wat houdt het in?
Een energieneutrale woning is een woning
die in één jaar net zo veel energie duurzaam opwekt als de bewoners dat jaar
verbruiken. Die duurzame energie wordt
heel dichtbij opgewekt, bijvoorbeeld met
zonnepanelen op het dak. Goede isolatie
van het huis zorgt ervoor dat het binnen
lang warm of juist koel blijft. Ook zuinige
apparatuur en slim gebruik daarvan zorgen voor een laag verbruik.

Voordelen van energieneutraal
wonen
Energieneutraal wonen levert u veel voordelen:
u heeft een hele lage maandelijkse
energierekening;
u woont zeer comfortabel: ‘s zomers
overal koel, ‘s winters overal behaaglijk;
u bent ‘zelfvoorzienend’: minder afhankelijk van energieleveranciers;
het milieu proﬁteert door een fors lagere CO2-uitstoot;
de verkoopwaarde van uw huis verbetert .

Het kan in stappen
Bestaande woningen (en zelfs hele wijken) zijn heel goed energieneutraal te
maken. Wat daarvoor nodig is, hangt af
van het woningtype, het bouwjaar en de

staat van de woning. U kunt het stap voor
stap aanpakken:

Stap 1
Weet u wat u
verbruikt
Wie in de gaten heeft hoeveel energie het
kost om een ruimte te verwarmen of een
apparaat te gebruiken, kan ook iets veranderen. Energie (warmte en elektriciteit) die
u niet gebruikt, hoeft ook niet opgewekt
te worden! Dus pak de energienota’s erbij,
vergelijk uw gebruik eens met wat ‘normaal’ is. Kijk bijvoorbeeld op www.milieucentraal.nl/themas/energie-besparen/
gemiddeld-energieverbruik-in-huis.

Stap 2
Isoleren

Isoleer het dak, de vloer, de gevels en ramen van uw woning. Dit is een van de
beste investeringen die u kunt doen. Doe
het wel (of laat het doen) met materiaal
met hoge isolatiewaardes en zoveel mogelijk luchtdicht. Ventileren is belangrijk,

maar moet doelbewust gebeuren via
(raam)roosters en kanalen, en niet via
kieren en een ‘lekke’ gevel, brievenbus of
dak. Daarnaast: ‘s morgens altijd even
luchten door een paar minuutjes de slaapkamerramen tegen elkaar open te zetten.

Stap 3
Schaf duurzame
installaties aan
Om zelf elektriciteit op te wekken kunt u
zonnepanelen op uw dak plaatsen. U kunt
uw woning ook voorzien van ‘duurzame’
warmte en warm tapwater via een zonneboiler, een warmtepomp, een houtgestookte ketel of een combinatie hiervan.

Kosten
Heeft u nog wat spaargeld op de bank, dan
is uw huis isoleren een slim idee; het rendement op die investering is hoger dan de
rente op uw spaarrekening. Waarschijnlijk
wordt later dit jaar een Rijksfonds Energiebesparing geopend. Dat fonds biedt woningeigenaren leningen aan tegen een lage
rente voor investeringen tot € 25.000 voor
energiebesparende maatregelen.

Leren van andere Wageningers
Wie ook op weg wil naar een energieneutrale woning moet slim te werk gaan en
kan leren van de ervaringen van stadgenoten binnen de Coalitie Energieneutraal.
Op wageningwoontduurzaam.nl/deelnemers leest u hun verhalen en ervaringen.
Zoals van Frans Sweers eigenaar van een
woning aan de Fabriciuskade:

In Wageningen zijn al ruim dertig
woningeigenaren op weg om hun bestaande woning energieneutraal te maken. Sommigen zijn al klaar! Hun woning
kreeg begin 2013 een bordje ‘energieneutraal huis’ opgeschroefd door wethouder
Lex Hoefsloot.

zesduizend euro, dan overtuigt niets meer
dan een berekening. Dus ik heb op mijn
laptop een heel overzicht gemaakt van
mogelijke maatregelen en daarbij berekend wat de terugverdientijd is. En het
bleek uit te kunnen. Sterker nog, de maatregelen die ik wil gaan treffen, zullen ons
veel besparing opleveren!

“Toen wij in 1995 in dit huis kwamen
wonen, was het al behoorlijk milieuvriendelijk zoals eigenlijk alle woningen in
Noordwest. Toen ik hoorde van de Coalitie
Energieneutraal zat daar voor mij een
uitdaging: van energielabel E naar B gaan
is makkelijk en levert je veel besparing op,
maar van energielabel B naar A is veel
minder snel rendabel. Ik ben zelf best begaan met het milieu hoor, maar het makkelijkste argument om anderen te overtuigen van het nut van milieuvriendelijke
investeringen is: het levert geld op. Kijk, ik
heb ook rekening te houden met mijn
vrouw. Als ik een investering wil doen van
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Ewald Oude Voshaar
Roghorst 13
0317 - 46 01 66
06 - 26 102 412

6708 KA Wageningen
info@eov.nu
www.eov.nu

Renoveren, isoleren, bouw, verbouw met ecologische materialen.
Begeleiding & advisering van mensen die (deels) zelf uitvoeren.

www.zonne-energie-wageningen.nl

Duurzaam gevestigd
in Wageningen
Stoas Wageningen|Vilentum Hogeschool heeft definitief haar plek in
Wageningen gevonden. Het nieuwe ronde gebouw aan de Mansholtlaan
is niet te missen. Een duurzaam gebouw; ondergrondse warmte- en
koude-opslag, gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning, lage
temperatuurverwarming (LTV) en verlichting met bewegingssensoren.
Een modern onderwijsgebouw, waar kennis en innovatie in het groene
onderwijs en de groene sector centraal staan.
Meer weten over onze opleidingen (bachelor, AD, master), onze
onderwijsprojecten en ons onderzoek? www.stoasvilentum.nl

Volg ons ook via facebook.com/stoasvilentum en @stoasvilentum

Wageningen uitgeroepen
tot beste zonne-energiegemeente van Nederland
Tijdens het Nationaal Zonne-energiedebat in mei is Wageningen verkozen tot beste zonne-energie gemeente van Nederland. Wageningen
draagt een heel jaar lang de titel ‘Solar City 2013’, en treedt daarmee in
de voetsporen van Den Haag (2011) en Rotterdam (2012).
In een strijd tussen de drie overgebleven
genomineerde gemeenten wist Wageningen de Friese gemeente Leeuwarden en het
Zuid-Hollandse Goeree-Overﬂakkee achter
zich te houden. Wageningen werd door de
vakjury, bestaande uit vertegenwoordigers
van de zonne-energiesector, zoals Holland
Solar en Vereniging Eigen Huis, als beste
beoordeeld. Ook de overgrote meerderheid
van de publieksstemmen ging naar Wageningen. Wethouder Lex Hoefsloot reageerde als volgt: “Graag wil ik iedereen die gestemd heeft daarvoor hartelijk bedanken. Ik
ben er trots op wethouder te mogen zijn
van Wageningen. Eerst blijkt er groot draagvlak te zijn voor onze windenergieacties, en
nu blijkt alles wat we doen op gebied van
zonne-energie ook echt aan te slaan.”
Ook Rogier Coenraads, projectleider van
Stichting Zonne-energie Wageningen,
toonde zich verheugd dat Wageningen
de titel ‘Solar City 2013’ mag dragen. “In
Wageningen hebben we veel lokale zonne-energieprojecten in ontwikkeling én
gerealiseerd. Ook werken we al twee jaar
hard aan actieve kennisdeling op landelijk niveau over zonne-energie. Dit laat-

ste heeft als doel landelijke wet- en
regelgeving te verbeteren en de bekendheid van zonne-energie te vergroten.
Deze landelijke titel is voor onze stichting en haar partners een prachtige erkenning van alle resultaten die in Wageningen op het gebied van zonne-energie
bereikt zijn.”

(vlnr): Jacqueline Oosterwijk (projectmedewerker Stichting
Zonne-energie Wageningen), Lex Hoefsloot
(wethouder gemeente Wageningen) en
Rogier Coenraads (projectleider Stichting
Zonne-energie Wageningen)

Minder gas, evenveel comfort
Ronald van Dokkum besloot na een
informatieavond van Stichting Zonneenergie Wageningen een zonneboiler
aan te schaffen. Hij kreeg juni dit jaar
een zonneboiler op zijn dak geplaatst.
Over het waarom zegt hij:
“Ik vind duurzaamheid een belangrijk
thema. Het is dan een uitdaging om te
kijken wat je zelf kunt doen. En het is
ook gewoon leuk om je gasverbruik
omlaag te zien gaan. Zónder dat je op
comfort in hoeft te leveren. De techniek
van de zonneboiler is gewoon heel
mooi. Is het water te warm, dan mengt
de installatie koud water bij. Is er te weinig warm water, dan slaat de gewone
boiler aan. Je merkt er dus helemaal
niks van.”
Dit najaar start de gemeente Wageningen
in het kader van haar ambitie ‘Klimaatneutraal in 2030’ een interviewreeks op
de gemeentepagina. Deze inspirerende
verhalen laten zien wat Wageningers

zelf doen om klimaatneutraal te worden. U kunt daar ook het volledige interview met Ronald van Dokkum lezen. Kijk
in september op www.wageningen.nl/
klimaat

Over Stichting
Zonne-energie
Wageningen
Samen de opwekking van zonne-energie een boost geven. Met dat doel richtten Wageningse bedrijven, instellingen,
burgers en overheden in 2011 de Stichting Zonne-energie Wageningen op. Zij
willen zonne-energie voor iedereen
toegankelijk maken en grootschalig
realiseren. Op de website www.zonneenergie-wageningen.nl vindt u informatie voor particulieren en bedrijven, een
kennisbank op het gebied van zonneenergie, vraag en antwoord op de
meest gestelde vragen. En misschien
wel het meest interessant: inspirerende
verhalen uit de praktijk. Want waarom
wekken andere Wageningers hun energie op met de zon? En bevalt dat ook?
Ook organiseert de Stichting informatiebijeenkomsten. Een voorbeeld zijn de
informatieavonden over zonne-energie,
Zonnig Wageningen. Geïnteresseerden
worden geïnformeerd over het gebruik
maken van zonne-energie en horen
verhalen uit de praktijk.
Meer weten?
www.zonne-energie-wageningen.nl

Wageningen
stapt over op
warm water
van de zon
We zien steeds meer zonnepanelen verschijnen op de Wageningse daken. Minder gangbaar
is misschien de zonneboiler. Dan
krijgt u niet uw elektriciteit maar
uw warme water van de zon.
We gebruiken energie voor het grootste deel om ons huis warm te houden
en voor warm water. Met een zonneboiler op het dak kunt u dat warmtapwater zelf duurzaam opwekken. Gemiddeld scheelt dat bijna de helft aan
energiekosten voor warm water. Zonder dat u er iets van merkt: is er te
weinig zon, dan verwarmt een naverwarmer het water gewoon een beetje
bij. Bovendien kost een zonneboiler op
het dak maar een paar vierkante meter ruimte. Ook prima te combineren
met een paar zonnepanelen dus!
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Smijers energieadvies
06-239 24 330

info@smijers-energieadvies.nl
Þ www.smijers-energieadvies.nl

35 jaar ervaring in duurzaam bouwen
creatief en innovatief
ontwerp, advies, vergunningaanvraag, bouwbegeleiding

Bel ons! 0317 465 888
roza@ontwerpburo-roza.nl

POLELED
INCREASE YOUR VISIBILITY

Klantspecifieke LED oplossingen

Vlagverlichting
Gebouwverlichting
Parasolverlichting
Objectverlichting
Interieurverlichting
Reclameverlichting
PoleLed B.V. Nudepark 146 6702 DX Wageningen
0317 707057 info@pole-led.nl www.pole-led.nl

Smijers energieadvies is een onafhankelijk adviesbureau dat wil bijdragen
aan het reduceren van de energievraag in de gebouwde omgeving.
Zo zijn wij op dit moment nauw betrokken bij het project
energieneutraal wonen in Wageningen.

Smijers energieadvies:
• Voor al uw vragen op het gebied van energiebesparing, duurzame
energie, duurzaam bouwen, bouwfysica en installatieconcepten.
• Voor een energieprestatieadvies (energielabel),
EPG-berekeningen of EPG-controles.

LOVE IT...

MET AL JE
VRIENDEN IN
ACTIE KOMEN
KOM OOK IN ACTIE
CHECK FIGHTCANCER.NL

Puzzel

Win € 50
aan verlic ,hting,
incl. adv
ies!

Na het lezen van deze krant weet u alles over duurzaam wonen en de initiatieven die leven in
Wageningen. Toch? Los de onderstaande puzzel op en maak kans op een verlichtingsadvies aan
huis van Factor 30 (zie pagina x), waarbij u led-verlichting ter waarde van € 50,- mag uitzoeken!
U kunt de oplossing insturen tot en met vrijdag 27 september 2013 naar
energieloket@wageningen.nl o.v.v. Prijsvraag krant Wageningen Woont Duurzaam.
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5 Welk duurzaam ‘apparaat’ krijgen bewoners van Nieuw

Wat is de eerste stap naar energieneutraal wonen? Weten wat u:
9

Kortenoord als zij bereid
zijn hun energiegegevens
te delen?
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Waarvan kun je zelf een
zonnecollector in elkaar zetten?
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Hoe kun je op
duurzame wijze water
verwarmen? Met een:

3 Het Groene Wiel zorgt voor
een win-win situatie door de
inzet van een nieuw soort
energiecoaches. Namelijk?
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Welke titel kreeg
Wageningen dit voorjaar
uitgereikt?

4

Energiezuinige maatregelen nemen kan in Wageningen
ook als je huurt. Wat ziet de
huurder van de investering terug in zijn maandelijkse huur?
10

5

8

OPLOSSING

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

De Woningstichting
als eco-corporatie
Op weg naar een
klimaatneutraal
2030!
In juli 2013 presenteerden we ons milieubeleidsplan met de ambitie
om eco-corporatie te worden. Hoe gaan we dat doen?
• Werken aan een gemiddeld energielabel C voor ons hele woningbezit in 2018
• Toepassen van duurzame energie opwekking:
- Zonne-energie project in de Haverlanden
- WKO (Warmte-koude opslag) toepassen bij nieuwbouw
• Inkopen van groene energie
• Duurzaam ondernemen volgens Ecoproﬁt
• In gesprek met klanten over duurzaam wonen, informeren en stimuleren
onder andere met een besparingscampagne (zie: www.wageningen.nl/tea)
• Bij groot onderhoud kiezen voor duurzame oplossingen, zoals HR-ketels,
spouw-, vloer-, en dakisolatie en dubbel glas.
• Gebruik maken van duurzame materialen zoals FSC hardhout, duurzame
verf en waterbesparend sanitair
Meer weten?
Lees ons volledige milieubeleidsplan op onze website!

Lees hier
ons milieubeleidsplan!

Wel of geen zonnepanelen?
Het rendement op zonnepanelen is op dit
moment enorm hoog. Dit komt doordat er
genoeg zon schijnt in Nederland, de kwaliteit
van de zonnepanelen enorm goed is waardoor
zonnepanelen veel stroom produceren
en door de prijs van de zonnepanelen en
de subsidie op zonnepanelen die te
ontvangen is. Daarnaast blijven de prijzen
van energieleveranciers stijgen. Hier heeft u
geen last meer van als u uw eigen duurzame
energie produceert door middel van zonneenergie.

Zonnepanelen geven een hoger
rendement dan ooit tevoren!
Profiteer nu direct van de lage prijzen voor
zonnepanelen. U betaalt tot 1 maart 2014
namelijk slechts 6% btw (voorheen 21%)

www.dewoningstichting.nl

over de arbeidsuren voor de installatie van uw
zonnepanelen. Sinds medio maart 2013 is er
minder dan de helft over van de 50 miljoen
die beschikbaar is gesteld als subsidie voor
duurzame verbouwingen. Naar verwachting
zal de subsidiepot relatief snel leeg zijn. Zorg
er dus voor dat u op tijd een beslissing neemt.
Mol Installatie Techniek is een elektrotechnisch
installatiebureau, die u hierbij geheel
vrijblijvend en kosteloos kan adviseren. Het
advies kan bestaan uit het bepalen van de
hoeveelheid panelen die voor uw situatie
het meest gunstig is en het berekenen van
de opbrengsten en de terugverdientijd.
Tevens kunnen wij u adviseren over het
besparen van energie door bijvoorbeeld
het plaatsen van LED-verlichting, of het
schakelen van verlichting door middel van
aanwezigheidssensoren.

Bel of mail ons voor een vraag of een geheel vrijblijvend advies op maat. Ons adres is:
Mol Installatie Techniek | Nudepark 99H | 6702 DZ Wageningen
info@mit-wageningen.nl | T 0317 - 42 70 61

Lagere woonlasten als huurder?
Organiseer het zelf, de Woningstichting helpt
Veel huurders denken dat isolatie of de aanleg van zonnepanelen alleen iets is voor kopers. Niet waar! In elk geval niet voor wie in Wageningen huurt via de Woningstichting. “Wij hebben een prima aanbod voor huurders om
hun woning energiezuiniger én comfortabeler te maken”, zegt Jerry Giesbers van de Woningstichting . “Wie dat
wil, kan dat zelf bij ons aangeven.”

Wat kan een huurder doen om
zijn woning energiezuiniger te
maken?
“We bieden onze huurders verschillende
mogelijkheden aan: isolatie van het
dak, de gevel of de vloer, het aanbrengen van HR++-glas of het leggen van
zonnepanelen. Het is maatwerk en het
ligt er aan wat bij de woning past. Mensen kunnen het zelf regelen. Wel is er
altijd eerst toestemming van ons nodig.
Sommige dingen, zoals vloerisolatie, is
werk voor specialisten, dus dat doen we
liever zelf.”

Wat betekenen extra maatregelen voor de huur?
“We hebben het zo afgesproken, dat
slechts de helft van de kosten voor een
energiezuinige maatregel in de huur
wordt doorberekend als wij de investering doen. En iemand verdient die huurverhoging al snel terug door een lagere
energierekening! Als we bij grote onderhoudswerkzaamheden kozijnen en daken
vervangen, nemen we isolerende maatregelen zelfs gewoon mee zonder huurverhoging.”

Sommige mensen denken: ik
weet niet hoe lang ik nog huur.
Heeft het dan zin om te isoleren
of te kiezen voor zonnepanelen?
“Ja, het extra comfort dat het met zich meebrengt is direct voelbaar en ook de energielasten dalen direct bij gelijkblijvend stook- en
energiegebruik. Dus maatregelen als isolatie
of HR++-glas leveren, voor welke periode ook,
hun waarde op. We horen ook van mensen
dat ze het erg leuk vinden om stroom van
zonnepanelen op hun eigen dak te halen.”

Zitten mensen een tijd in
de verbouwing?
“Mensen denken vaak van tevoren: het is
vast een hoop gedoe, maar dat valt ze uiteindelijk meestal reuze mee. Veel maatregelen
worden voornamelijk buiten aan de woning
aangebracht en zijn in één dag gebeurd,
zoals zonnepanelen of spouwisolatie.”

Het klinkt heel mooi. Waarom
bieden jullie dit eigenlijk aan?
“We vinden het belangrijk zorgvuldig met
energie en fossiele brandstoffen om te
gaan, maar willen ook de woonlasten van
onze huurders beperken. Bij groot onder-

“Het voelt goed om
zelf energie op te wekken”
Het gezin Pompe van Meerdervoort liet als één van de eerste huurders
van de Woningstichting zonnepanelen plaatsen. Die leveren alle elektriciteit die het gezin nodig heeft.
“Vanuit milieuoverwegingen wilden we
al langer zelf onze energie opwekken”,
zegt Vincent Pompe van Meerdervoort.
“We dachten dat dit met een huurwoning lastig zou zijn, maar bij navraag bij
de Woningstichting bleek het wel te
kunnen. Hun nieuwe regeling was voor
ons ideaal. De kosten voor acht zonnepanelen zijn toch ﬂink. Voor ons was het
niet mogelijk dat zelf te investeren.”

Lagere maandlasten
“Iemand van de Woningstichting kwam
kijken hoeveel zonnepanelen we nodig
hadden. Vervolgens kregen we een helder ﬁnancieel plaatje voorgelegd. We
betalen wat meer huur, maar in totaal
zijn onze maandlasten nu lager dan
voorheen.”

op het dak. Via een kastje aan de muur
volgen we zelf wat ze opbrengen. Het
voelt goed om onze eigen energie op te
wekken. Als je zonnepanelen kunt laten
plaatsen, moet je het gewoon doen!”

De groene ambities van de Woningstichting
gaan verder dan duurzaam wonen alleen.
Dus is er ook een elektrische scooter.
houd projecten, zoals in de Haverlanden,
gaan we dan ook best ver met energiebesparende maatregelen. Deze huizen krijgen
een complete isolatie van zowel dak, gevel
als vloer om energie te besparen, en zonnepanelen om duurzame energie op te wekken. We hebben daar al veel enthousiaste
reacties op gekregen.”
Meer weten:
Kijk op www.de-woningstichting.nl, en
vraag de brochure ‘Hoe kan ik energie
besparen?’ aan.
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Soepel gelegd
“De installatie van de panelen verliep
soepel, binnen zes uur lagen de panelen
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Uw zonnepanelen installateur in de regio

Bespaar direct bij Atama Solar Energy en haal het beste
uit de zon! Vraag een offerte aan voor uw zonnepanelensysteem en ontvang 50 euro korting op de installatie.
Atama Solar Energy r Fahrenheitstraat 10 r 6662 PZ Elst r 088-2973400 r info@atama.nl r www.atama.nl

